
 

 

  

दशेातील पहिल्या वैद्यकीय पाकक ला मंजरूी 

०१. मिागडी वैद्यकीय उपकरणे अहतशय कमी हकमतीत दशेांमध्येच तयार करण्याच्या उद्दशेाने कें द्र सरकारने सावकजहनक 

उपक्रम एचएलएल लाइफ केअरला चेन्नईमध्ये ३०० एकर जमीन भाडेतत्त्वावर देण्यास मंजरुी हदली आि.े या जहमनीवर 

दशेातील पहिले वैद्यकीय उत्पादन हनहमकती करणारे पाकक  साकारणार आि.े 

 

०२. कें द्रीय मंहिमंडळाच्या बैठकीत आरोग्य मंिालयाच्या अंतगकत येणाऱ्या या सावकजहनक उपक्रमाला चेन्नईजवळ 

असणाऱ्या चेंगालपट्टमध्ये ३१०.१० एकर जमीन भाडेतत्त्वावर दणे्यास मंजरुी दणे्यात आली आि.े यामध्ये वैद्यकीय पाकक  

तयार करण्यात येणार असनू, यामध्ये एचएलएलची ५० टक्के भागीदारी असणार आि.े 

 

०३. वैद्यकीय प्रकल्प दशेाच्या वैद्यकीय तंिज्ञान के्षिामध्ये पहिलाच उत्पादन प्रकल्प ठरणार आि.े यामध्ये मिागडी 

वैद्यकीय उत्पादने अहतशय कमी हकमतीमध्ये तयार करण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आि.े तसेच ि ेकरत असताना िी 

उत्पादने पररणामकारक आहण दशेातील मोठय़ा लोकसंख्येला अहतशय कमी हकमतीमध्ये योग्य हनदानाची सेवा दणे्यास 

मदत करतील. 

 

 

 

जीसॅट-१८ च ेयशस्वी प्रक्षपेण 

१. भारताच्या जीसॅट-१८ या उपग्रिाचे गरुूवारी फ्रें च गयाना येथून अवकाशात यशस्वी प्रके्षपण करण्यात आले. 

फ्रान्समधील कौउरो येथनू आज उपग्रिाचे यशस्वी उड्डाण करण्यात आले.  

 

०२. भारतीय प्रमाणवेळेनसुार पिाटे २ वाजता एररयनस्पेसच्या एररयन ५ व्िीएन २३१ या प्रक्षेपकाच्या मदतीने जी सॅट-

१८ चे प्रक्षेपण पार पडले. याच्याबरोबर ऑस्रेहलयाचा मस्टर-२ िा उपग्रििी अवकाशात सोडण्यात आला.  

 

०३. जीसॅट िा उपग्रि सी बँड व केय ूबँड सेवांचा हवस्तार करण्यासाठी सोडण्यात येत असनू त्याचे वजन ३४०४ हकलो 

आि ेव त्यात ४८ संदशेविन रान्सपाँडर आिते. एररयनस्पेससाठी िी २८० वी मोिीम िोती.  

 

०४. जी सॅट-१८ इस्रोकडून अवकाशात सोडला गेलेला हवसावा उपग्रि आि.े या अत्याधहुनक उपग्रिाचा भारताच्या 

माहिती दरूसंचार सेवेला उपयोग िोणार आि.े  

 

 

 

ताजमिलवर मड थरेेपी करण्यात येणार 
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०१. ताजमिलचा हपवळा पडलेला मखु्य घमुट चमकवण्यासाठी मड थेरेपी (मातीचा मलुामा) करण्यात येणार आि.े 

यासाठी समुारे एक वर्कभर ताजमिल पयकटकांसाठी बंद करण्याचा हनणकय परुातत्व हवभागाने घेतला आि.े  

 

०२. ताजमिल पयकटकांसाठी कधीपासनू बंद करायचा याचा हनणकय अद्याप झालेला नािी.ताजमिलचा मखु्य घमुटा िा 

हपवळा पडला आि.े या घमुटाला मातीचा मलुामा देऊन तो पवूीसारखाच चमकदार केला जाणार आि.े  

 

०३. या घमुटावर असलेला ९. २९ मीटर उंचींच्या कलशावरिी पहिल्यांदाच रासायहनक प्रहक्रया करण्यात येणार आि.े 

धळू, पाऊस आहण मातीमुळे या कलशाचा रंग गेला आि.े घमुटावरील हपवळेपणा आहण ब्लॅक काबकनचे डाग 

िटवण्यासाठी मातीचा मलुामा गरजेचा असल्याचेिी परुातत्व हवभागाकडून सांगण्यात आले. 

 

०४. यापवूी १९४२ मध्ये ताजमिलला झाकण्यात आले िोते. त्यावेळी पयकटक बािरेूनच ताजमिलचे सौंदयक पािून जात 

 

०५. ताजमिलवर हतसऱ् यांदा मडपॅक थेरेपीची प्रहक्रया केली जात आि.े एहप्रल २०१५ पासनू िी प्रहक्रया सरुु आि.े  

 

०६. मखु्य घमुटावर २ हममी जाडीचा मातीचा मलुामा लावला जाणार आि.े िा थर सकुल्यानंतर नॉयलॉनच्या ब्रशने 

बाजलूा काढून हफल्टर पाण्याने धतुला जाणार आि.े  

 

०७. माि, िी प्रहक्रया ताजमिलसाठी नकुसानकारक आि,े असे मत कािी संशोधकांनी व् यक् त केले आि.े तर कािींनी िी 

प्रहक्रया स् मारकांच् या सफाईसाठी जगातील सवाकत सरुहक्षत असल् याचे म्िटले आि.े 
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